De Europæiske Fællesskabers Tidende

19 . 6. 80

Nr. L 151 / 1

I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1513/80
af 18 . juni 1980

om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel , grove gryn og fine gryn af
hvede eller rug
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
2727/75 af 29 . oktober 1975 om den fælles markeds

ordning for korn (*), senest ændret ved forordning
(EØF) nr. 1 547/79 (2), særlig artikel 13, stk. 5,
under henvisning til Rådets forordning nr. 1 29 om reg
ningsenhedens værdi og de vekselkurser, der skal an
vendes inden for den fælles landbrugspolitiks ram
mer (3), senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2543/
73 (4), særlig artikel 3,

— en omregningskurs for de andre valutaer, der er
baseret på et gennemsnit for hver valuta over for
de fællesmarkedsvalutaer, der er nævnt i forrige
led ;

disse kurser er de kurser, der noteres fra den 17. juni
1980 ;

anvendelsen af de bestemmelser, der er nævnt i forord

ning (EØF) nr. 1658/79, på de tilbudspriser og de dags
noteringer, som Kommissionen har kendskab til, fører
til at ændre de for tiden gældende importafgifter i
overensstemmelse med bilaget til nærværende forord
ning —

under henvisning til udtalelse fra Valutaudvalget, og
ud fra følgende betragtninger :
De importafgifter, som skal opkræves ved indførsel af
korn, af mel af hvede og rug og af grove gryn og fine

gryn af hvede, er fastsat ved forordning (EØF) nr.
1658/79 (5) og de senere forordninger, der ændrer
denne ;

for at tillade en normal funktion af afgiftsordningen
må det ved beregningen af disse sidste tages i betragt

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Importafgifterne for de i artikel 1 , litra a), b) og c), i
forordning (EØF) nr. 2727/75 nævnte produkter fast
sættes som angivet i bilaget.

ning :

— en omregningskurs baseret på den effektive kurs af
de valutaer, der flyder sammen inden for et ud
sving af 2,25 % ,

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 19 . juni 1980 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . juni 1980 .
På Kommissionens vegne
Finn GUNDELACH
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BILAG

til Kommissionens forordning af 18. juni 1980 om fastsættelse af importafgifterne for
korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug
(ECU/ton)
Position

Varebeskrivelse

i den fælles
toldtarif

10.01 A
10.01 B
10.02
10.03
10.04
10.05 B

Afgifterne

Blød hvede og blandsæd af hvede
og rug
Hård hvede

Rug
Byg
Havre

97,26

11 0,67(i1 (5)
83,01 (6)
88,29
76,54

Majs, andre end hybridmajs til ud
sæd

96,74(2) (3)

10.07 A

Boghvede

13,04

10.07 B

Hirse

10.07 C
10.07 D
11.01 A

Sorghum

14,59 (4)
88,85 (4)
0
(5 )

11.01 B

1 1.02 A la)
11.02 A Ib)

Andre varer

Hvedemel og mel af blandsæd af
hvede og rug
Rugmel
Grove og fine gryn af hård hvede
Grove og fine gryn af blød hvede

151,02
131,05
185,12
160,94

(') For hård hvede med oprindelse i Marokko, som transporteres direkte
fra dette land til Fællesskabet, nedsættes importafgiften med 0,60
ECU pr. ton .

(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 435/80 opkræves ingen importaf
gift ved indførsel af varer med oprindelse i staterne i Afrika, Vestin
dien og Stillehavet eller i de oversøiske lande og territorier i de fra
nske oversøiske departementer.
(3) For majs med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes importafgiften
ved indførsel i Fællesskabet med 1,81 ECU pr. ton .
(4) For hirse og sorghum med oprindelse i AVS eller OLT nedsættes
importafgiften ved indførsel i Fællesskabet med 50 % .
(5) For hård hvede og kanariefrø, der er produceret i Tyrkiet og transpor
teret umiddelbart fra dette til Fællesskabet, nedsættes importafgiften
med 0,60 ECU pr. ton .
(6) Den importafgift, der skal opkræves for rug, der er produceret i Tyr
kiet og transporteret umiddelbart fra dette land til Fællesskabet, er
fastsat ved Rådets forordning (EØF) nr. 1 1 80/77 og Kommissionens
forordning (EØF) nr. 2622/71

